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RF párování ovlada če při přenosu Porub a.NET na NEJ.CZ 
Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz  

1) Změna firmwaru v 
settopboxu 
Nejdříve Vám zavoláme, že máme z naší 
strany vše připraveno a můžeme přenos 
provést. Pak je pot řeba vytáhnout zezadu ze 
settopboxu napájecí kabel (ten tenký černý) 
a po zhruba minut ě zapojit zp ět. Settopbox 
najede a objeví se obrazovka, kde je možné 
vybrat buďto Češtinu nebo English. Tímto jsme 
si ověřili, že již je na nové platformě NEJ.  

 
2) Nyní je pot řeba vyresetovat 
settopbox, aby bylo možné RF 
ovlada č znovu napárovat  
To provedeme tak, že odpojíme napájecí 

adapter ze zásuvky, zmáčkneme tlačítko na 

spodní straně set top boxu a stále ho držíme, 

 
připojíme zpět napájecí adapter do elektřiny 

(tlačítko stále držíme) a jakmile se blikající 

žlutá dioda na set top boxu zbarví do červena 

,  

tlačítko pustíme. 

 

Na televizní obrazovce se nám zobrazí ovladač 

s obrázkem ať zmáčkneme na ovladači modré 

tlačítko a tlačítko OK současně. 

.  

Poté se nám na televizní obrazovce zobrazí 

čtyř-místný číselný kod 

,  

který vyťukáme na ovladači. Jakmile toto 

provedeme, začne set top box najíždět. 

 

3) Čekáme až do doby, kdy se 
na obrazovce objeví 2 loga 
NEJ.CZ, případně blikání nebo 
zrnění na obrazovce a od této 
doby  
 
Mačkáme modré tlačítko a tlačítko OK 

současně na ovladači opakovaně 

. 
 
tak dlouho dokud se neobjeví velké logo NEJ 
s teploměrem (to je ten načítací pruh zleva 
doprava).  
 
V této době se provede párování ovladače se 
settopboxem. 
 
Poté vyčkáme, až nám opět najede obrazovka, 
kde je možné vybrat buďto Češtinu nebo 
English. 
 
Až se tak stane, vyčkáme zhruba 2 minuty  a 
pak už by měl RF ovladač standardně 
fungovat. Tedy pomocí OK potvrdíme češtinu a 
měl by najet nějaký televizní kanál již na 
NEJ.CZ. 
 
V případě, že něco nezafungovalo, 
opakujeme postup od bodu 1 znovu. To by 
znamenalo, že se z n ějakého d ůvodu 
nepoda řilo provést párování v bodu 3. Je 
bohužel zcela normální, že toto musíme 
udělat i 5x než se trefíme u bodu 3, ale 
jakmile se to povede, máme hotovo.  


